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Fogalomjegyzék 

a „Helyi turisztikai emberek szakmai képzése” című felhíváshoz 

 

 

 

Új munkavállaló: az a természetes személy, aki a pályázat benyújtását 
megelőző 6 hónapban nem állt munkaviszonyban a támogatás igénylővel 

(a közfoglalkoztatotti munkaviszony kivételt képez).  
 

Létrehozott új munkahely: Új munkahely teremtése akkor valósul meg, 
ha a beruházás eredményeként - létszámbővítésként - újabb munkavállaló 

munkaviszony keretében történő foglalkoztatása válik lehetővé. Azaz 

eredménye foglalkoztatás.  
 

Főállású foglalkoztatás: munkaviszony keretében a munkáltató heti 40 
órás munkaidő keretében foglalkoztatja a munkavállalót.  

 
Részmunkaidős foglalkoztatás: munkaviszony keretében, az általános 

teljes napi munkaidőben történő foglalkoztatástól eltérő, ennél rövidebb, 
legalább heti 20 órás munkaidőben történő foglalkoztatás. 

 
Hátrányos helyzetű munkavállaló:  

Az a személy, aki: 
 az előző 6 hónapban nem állt rendszeresen fizetett alkalmazásban; 

vagy 
 nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 

3); vagy 

 50 éven felüli; vagy 
 egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt; vagy 

 valamely tagállam olyan ágazatában vagy szakmájában dolgozik, 
amelyben 25 % - kal nagyobb a nem egyensúlyhiány, mint e 

tagállam valamennyi gazdasági ágazatára jellemző átlagos 
egyensúlyhiány, és ezen alulreprezentált nemi csoport tartozik; 

vagy 
 egy tagállam etnikai kisebbséghez tartozik, és akinek szakmai, 

nyelvi képzésének vagy szakmai tapasztalatának megerősítésére 
van szüksége ahhoz, hogy javuljanak munkába állási esélyei egy 

biztos munkahelyen. (a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 
18. pont) 
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Képzés: az a tevékenység, amely során az elsajátított ismeretek elméleti 
és/vagy gyakorlati alkalmazása segítségével kifejlesztésre kerülnek az 

adott területen szükséges jártasságok, készségek és képességek (pl. tábor, 
workshop, műhelymunka, stb.).  

 
Mikrovállalkozás: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 

támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (3) bekezdése szerinti 

vállalkozás. Olyan vállalkozások, amelyek 10 főnél kevesebb embert 
foglalkoztatnak, és amelynek éves forgalma vagy éves mérlegfőösszege 

nem haladja meg az évi 2 millió eurót. 
 

Turisztikai tevékenységgel rendelkező mikrovállalkozás: Olyan 
mikrovállalkozás, amely a 2005. évi CLXIV. törvény, 2 §-a 8. pontjában 

meghatározott kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet 
folytat. 

 
Turisztikai attrakció: Az a természeti vagy kulturális örökség, amely a 

látogatót egy bizonyos helyszín meglátogatására ösztönzi vagy konkrét, 
tudatos emberi tevékenység eredményeképpen létrejött létesítmény, 

amelyet kifejezetten turisztikai céllal, a látogatók szükségleteinek 
kielégítésére hoztak létre. A turisztikai attrakció lényeges ismérve, hogy a 

helyi gazdaságra és társadalomra érdemi hatást gyakorló turistaérkezést 

vált ki és olyan szolgáltatásokat is nyújt, amelyek hozzájárulnak a 
turisztikai munkahelyteremtéshez. 

 


